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ПОЛІЦЕЙСЬКА 

МЕДІАЦІЯ 



Реформа поліції змінила підхід до ведення поліцейської діяльності в Україні

 Мета викладання навчальної

дисципліни «Поліцейська медіація»:

 – формування у курсантів та

слухачів знань та навичок роботи з

населенням, техніки, інструментарію

та стандартів вирішення конфліктів з

урахуванням специфіки роботи з

різними групами населення,

спрямоване на підвищення якості та

ефективності діяльності поліції.

 Основні завдання вивчення навчальної 

дисципліни «Поліцейська медіація» 

полягають у:

 вивченні засад надання правових послуг з 

урахуванням особливостей різних 

категорії населення;

 опануванні спеціальних методів та 

інструментів вирішення конфліктів; 

 набуття навичок врегулювання 

конфліктних ситуацій та їх попередження.



У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має

знати:
національні та міжнародні нормативно-

правові акти щодо медіації;

основи медіації та конфліктології;

сутність та значення медіації для

професійної діяльності поліцейського;

форми участі поліцейського у медіації.

вміти:
розмежовувати медіацію та інші

альтернативні способи розв’язання спорів;

застосовувати базові навички медіатора у

професійній поліцейській діяльності;

забезпечувати ефективний діалог між

населенням та поліцейськими;

тлумачити національні та міжнародні акти щодо 

медіації.



Основні інформаційні джерела

 Альтернативні підходи до розв'язання конфліктів: теорія і практика застосування / Уклад. : Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. 

Львів: ПАІС, 2007. 296 с.

 Аракелян Р. Генезис інституту медіації в кримінальних справах на теренах сучасної України. Юридичний вісник. 2015. № 1. С. 272-278. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_1_49

 Аракелян Р. Ф. Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні. Юридична 

наука. 2016. № 1. С. 137-147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2016_1_17

 Великодний Д. В. Медіація як шлях удосконалення інституту угоди про примирення в кримінальному провадженні. Право і суспільство.

2015. № 6.2(3). С. 132-136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6

 Вільчик Т.Б. Роль адвоката у реалізації функції медіації у кримінальному судочинстві. Право та інновації. 2015. № 4. С. 144-150. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_22 

 Ортинська Н. В. Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх. Право і Безпека. 2016. № 1. С. 121-125. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_26

 Пишна А.Г. Застосування медіації для урегулювання адміністративних спорів. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 3. 

С. 147-149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_55

 Турман Н. О. Моделі медіації у кримінальному процесі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки. 

2017. Вип. 1(2). С. 159-163. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_1(2)__40

 Щербанюк О. В., Турман Н. О. Проблеми застосування медіації як форми відновного правосуддя при здійсненні кримінального 

провадження на підставі угод. Питання боротьби зі злочинністю. 2015. Вип. 30. С. 31-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2015_30_5

http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2016_1_17
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_55

